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I. WPROWADZENIE 
  

 

Rada Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą Nr 291/XXX/18 z 1 marca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do roku 2020 uznała aktywną 

współpracę z organizacjami pozarządowymi za jeden z podstawowych elementów 

efektywnego kierowania rozwojem Powiatu Nowosądeckiego. Elementarnym dokumentem 

regulującym działania w tym zakresie jest przyjmowany corocznie Uchwałą Rady Powiatu 

Nowosądeckiego Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi.  

Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Powiatu 

Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Na podstawie ustawy - Władze wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego nie tylko 

odpowiadają za przygotowanie programu współpracy i jego realizację. Mają także ustawowy 

obowiązek (art. 5a ust 3) przedłożyć organowi stanowiącemu czyli Radzie Powiatu, 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.  

Muszą to zrobić nie później niż do 30 kwietnia każdego roku. Ponad to mają obowiązek 

opublikowania tego sprawozdania w Biuletynie Informacji Publiczne. Również do 30 kwietnia 

każdego roku.  

Zgodnie z jego zapisami priorytetem Powiatu Nowosądeckiego jest jak najlepsze zaspokojenie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą mieszkańcy. Aktywna współpraca  

z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest tak ważna, bowiem to 

właśnie organizacje pozarządowe stanowią bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż 

skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne przedstawicieli 

środowiska. Obszerny zakres działań, w jakie angażują się organizacje pozarządowe, ich 

społeczny charakter oraz wzrastający poziom realizowanych usług powodują, że są one 

postrzegane jako cenny partner do współpracy dla samorządu. 

 

Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 

został przyjęty Uchwałą Nr 37/III/18 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2018 r. Był 

on realizowany przez odpowiednie wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Nowym 

Sączu oraz jednostki organizacyjne Powiatu. 

Wzajemna współpraca odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i przybiera dwie główne formy: 

pozafinansową (merytoryczną) oraz finansową.  

 

 



 

2 | S t r o n a  
 

 

WSPÓŁPRACA I DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Zadania z przedmiotowego obszaru realizowane są przez następujące 

 wydziały i jednostki: 

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 

Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych 

ul. Jagiellońska 33 

33-300 Nowy Sącz 

 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 

Wydział Administracyjny 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 

Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu 
ul. Kilińskiego 72a 

33-300 Nowy Sącz 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego 
ul. Nawojowska 118 

33-300 Nowy Sącz 

 

 

Celem głównym Programu jest wzmocnienie udziału mieszkańców Powiatu oraz organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego, we współpracy z samorządem Powiatu 

Nowosądeckiego, w kreowaniu i realizacji usług publicznych zmierzających do podniesienia jakości 

życia mieszkańców regionu.  
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Współpraca Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi była realizowana na dwóch 

płaszczyznach: 

1. finansowej, w formie powierzania lub wspierania realizacji zadań publicznych poprzez 

udzielanie dotacji, 

2. pozafinansowej. 

 

 Współpraca obejmowała m. in. takie działania jak: 

a) wsparcie finansowe i pozafinansowe dla realizowanych przez organizacje pozarządowe działań,  

b) podejmowanie inicjatyw dla rozwoju współpracy Powiatu i organizacji pozarządowych w celu 

zaspokajania potrzeb mieszkańców Powiatu, 

c) dążenie do podwyższenia stopnia skuteczności współpracy i rozwoju jej form. 

 

W 2019 roku w Powiecie Nowosądeckim funkcjonowało łącznie 725 różnych 

organizacji pozarządowych. Poniższa tabela przedstawia liczbę i rodzaj wszystkich organizacji 

pozarządowych, jakie działały w 2019 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego: 

 

Tabela 1. Organizacje pozarządowe na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku 

Rodzaj organizacji Liczba organizacji 

Stowarzyszenia 378 

w tym:  

Ochotnicze Straże Pożarne 100 

Kluby sportowe wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego 
36 

Stowarzyszenia zwykłe 26 

pozostałe Stowarzyszenia 216 

Fundacje 95 

Kluby sportowe wpisane do ewidencji 

stowarzyszeń kultury fizycznej Starosty  

Nowosądeckiego 

177 

w tym:  

Uczniowskie Kluby Sportowe 139 

pozostałe kluby sportowe 38 

Zarejestrowane Koła Gospodyń Wiejskich 75 

RAZEM 725 

 

Status OPP (organizacji pożytku publicznego) uzyskało 47 organizacji pozarządowych spośród 

wszystkich ujętych w tabeli 
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II. WSPÓŁPRACA FINANSOWA  

W 2019 r. przeprowadzono następujące konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych: 

 w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – konkurs KULTURALNE Sądeckie, 

 w dziedzinie kultury fizycznej – konkurs SPORTOWE Sądeckie, 

 w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – konkurs ZDROWE Sądeckie, 

 w dziedzinie edukacji ekologicznej – konkurs EKO Sądeckie, 

 w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego – konkurs BEZPIECZNE Sądeckie  

 w dziedzinie promocji i turystyki – konkurs KOCHAM Sądeckie, 

 w dziedzinie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – konkurs OBYWATELSKIE Sądeckie, 

 w dziedzinie polityki senioralnej – konkurs SREBRNE Sądeckie, 

 w dziedzinie rozwoju organizacji pozarządowych – dofinansowanie WKŁADÓW 

WŁASNYCH organizacji pozarządowych do projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych,  

 w dziedzinie NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ oraz edukacji prawnej. 

 

Wysokość środków finansowych, jakie zostały zaplanowane na realizację Programu 

w 2019 roku w części dotyczącej wykonania priorytetowych zadań publicznych 

planowanych do realizacji w ramach współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi 

(w tym konkursy ofert), wyniosła 602 120,00 zł, z czego 318 120,00 zł przeznaczono na 

nieodpłatną pomoc prawną.  
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Poniższa tabela przedstawia konkursy, jakie zostały ogłoszone w 2019 roku zgodnie  

z zadaniami priorytetowymi zawartymi w Programie Współpracy Powiatu Nowosądeckiego  

z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 oraz przeznaczone na ich realizację kwoty: 

 

 

 
Tabela.2 Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne obszary konkursowe zawarte w Programie Współpracy Powiatu 

Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 

OBSZAR KONKURSOWY KWOTA 

Kulturalne SĄDECKIE 
80 000 zł 

(w tym tryb uproszczony tzw. „małe granty” 7 000 zł) 

SPORTOWE Sądeckie 
48 000 zł 

(w tym tryb uproszczony tzw. „małe granty” 4 800 zł) 

KOCHAM Sądeckie 40 000 zł 

ZDROWE Sądeckie 35 000 zł 

SREBRNE Sądeckie 9 000 zł 

OBYWATELSKIE Sądeckie 5 000 zł 

EKO Sądeckie 17 000 zł 

BEZPIECZNE Sądeckie 30 000 zł 

Dofinansowania wkładu 

własnego do projektów 

finansowanych z funduszy 

zewnętrznych 

20 000 zł 

Otwarte konkursy ofert 

realizowane w ciągu całego 

roku 

284 000 zł 

Nieodpłatna pomoc prawna 318 120 zł 

RAZEM: 602 120 zł 

 Źródło: Oprac. Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu 
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Procentowy udział środków finansowych przeznaczonych na poszczególne obszary konkursowe w 

2019 r. przedstawia poniższy wykres: 

 

Wykres 1. Środki przeznaczone na poszczególne obszary konkursowe zawarte w Programie Współpracy 

Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 w układzie 

procentowym 

 

 

Źródło: Opracowane przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu 
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W 2019 roku organizacje pozarządowe złożyły łącznie 187 ofert, z czego 119 zadań zostało 

dofinansowanych. Zamieszczona poniżej Tabela 3. przedstawia szczegółowy podział ilości złożonych 

ofert w poszczególnych obszarach konkursowych, natomiast Wykres 2. stosunek procentowy 

przyznanych oraz nieprzyznanych dotacji. 

 

Tabela 3. Zestawienie złożonych ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 

L.p. Konkurs 
Ogółem ilość  

złożonych ofert 

Liczba zadań,  

które otrzymały 

dofinansowanie 

1. 

KULTURALNE Sądeckie 

 otwarty konkurs 

 „mały grant” 

 

RAZEM 

 

48 

3 

51 

 

34 

2 

36 

2. 

SPORTOWE Sądeckie 

 otwarty konkurs 

 „mały grant” 

 

RAZEM 

 

35 

4 

39 

 

23 

3 

26 

3. KOCHAM Sądeckie 18 14 

4. ZDROWE Sądeckie 24 16 

5. EKO Sądeckie 7 2 

6. BEZPIECZNE Sądeckie 17 13 

7. Wkład własny 3 2 

8. Srebrne SĄDECKIE 6 5 

9. Obywatelskie SĄDECKIE 0 0 

10. Nieodpłatna pomoc prawna 22 5 

 Ogółem 187 119 

 
 

 

      Tabela 4 Przyznane w ramach konkursów otwartych dotacje – wykonanie  
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NAZWA 

KONKURSU 

ŁĄCZNA KWOTA  

PRZEZNACZONA  

NA DOTACJE  

W 2019 ROKU 

WYKORZYSTANO 

zł 

KULTURALNE 

Sądeckie 

80.000 

w tym: 

 

              73.000 konkurs   

             + 7.000 małe granty 

78.200 

w tym: 

 

71.200 

7.000   

 

SPORTOWE 

Sądeckie 

48.000 

w tym: 

 

              43.200 konkurs 

             + 4.800 małe granty  

45.300 

w tym: 

 40 500 

4.800  

KOCHAM 

 Sądeckie 
40.000  36.645 

SREBRNE  

Sądeckie 
9.000 8.500 

OBYWATELSKIE 

Sądeckie 
5.000 - 

EKO  

Sądeckie 
17.000 4.000 

ZDROWE  

Sądeckie 
35.000  30.100 

BEZPIECZNE 

Sądeckie 
30.000 30.000 

WKŁAD 

WŁASNY 

organizacji 

pozarządowych do 

projektów 

pozyskanych 

ze źródeł 

zewnętrznych 

20.000 4.800 

SUMA 272.200 
225.745 

 

+ małe granty 11.800 
11.800 

 

RAZEM 284.000 237.545 
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Wykres 2. Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych i rozstrzygniętych przez Zarząd Powiatu 

Nowosądeckiego w 2019 r. 

Źródło: Oprac. Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu 

 

 

Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych koordynowało współpracę poszczególnych 

wydziałów merytorycznych i jednostek powiatu z organizacjami pozarządowymi w ramach 

realizowanych przez Powiat Nowosądecki otwartych konkursów ofert, w tym: Kulturalne Sądeckie, 

Sportowe Sądeckie, Zdrowe Sądeckie, Eko Sądeckie, Bezpieczne Sądeckie, Kocham Sądeckie, 

Srebrne Sądeckie czy Konkurs na Wkład Własny. 

Biuro opracowało dokumenty strategiczne w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:  

 Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r., 

 Regulamin przyznawania dotacji (przygotowanie zaktualizowanego REGULAMINU 

przyznawania i rozliczania dotacji w danym roku; jest to dokument kluczowy dla sprawnego 

prowadzenia poszczególnych konkursów przez cały rok - podjęcie decyzji dot. najważniejszych 

kwestii, np. trybu naboru, daty ogłoszenia konkursów zgodnie z wymogami ustawowymi, 

zabezpieczenia kadrowego obsługi konkursów w sposób zapewniający ich sprawne 

przeprowadzenie przez cały kolejny rok).  

W ramach prowadzonych działań: 

 KOORDYNACJA spraw związanych z przygotowaniem konkursów,  

 AKTUALIZACJA podstrony portalu powiatu nowosądeckiego dot. organizacji 

pozarządowych http://nowosadecki.pl/pl/organizacje-pozarzadowe,  

 KOORDYNACJA budżetu obejmującego środki finansowe przeznaczone na realizację 

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY,  

 ZAPROSZENIE przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w komisjach 

konkursowych - zebranie formularzy zgłoszeniowych, 

Dotacje przyznane 
64%

Dotacje nieprzyznane 
36%

Dotacje przyznane Dotacje nieprzyznane
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 Ustalenie składu i przygotowanie projektów UCHWAŁ Zarządu w sprawie powołania 

poszczególnych komisji konkursowych we wszystkich otwartych konkursach tematycznych,  

 Przygotowanie wzorcowej UMOWY DOTACYJNEJ zgodnie z aktualnym 

rozporządzeniem, 

 Ogłoszenia konkursowe w tym: Kulturalne Sądeckie, Sportowe Sądeckie, Zdrowe Sądeckie, 

Eko Sądeckie, Bezpieczne Sądeckie, Kocham Sądeckie, Srebrne Sądeckie, Konkurs na Wkład 

Własny. 

Ponadto Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych zorganizowało: 

 Forum Organizacji Pozarządowych, 

 szkolenie dla organizacji pozarządowych, 

 konkurs Starosty Nowosądeckiego dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania 

i promocji organizacji pozarządowych i wolontariatu - przekazanie nagród finansowych dla 

laureatów Konkursu podczas Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych w dn. 9 grudnia 

2019 r.,  

 Biuro prowadzi obsługę Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako organu 

konsultacyjnego i opiniodawczego. 

 

WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

 przygotowano 520 szt dyplomów okolicznościowych i zaproszeń dla organizacji pozarządowych 

na realizowane przez sektor NGO wydarzenia, 

 przekazano materiały promocyjne – w formie nagród, upominków dla uczestników itp. – dla 

46 stowarzyszeń organizujących różnego rodzaju wydarzenia, 

 dyplomy, listy gratulacyjne, adresy okolicznościowe – przekazano 417 członkom organizacji 

pozarządowych, 

 nieodpłatne wypożyczono namioty i stoiska targowe na 7 wydarzeń dla NGOs organizujących 

własne wydarzenia plenerowe. 

 

Przyznane odznaczenia starosty: 

 

 Srebrne Jabłka Sądeckie – 139 osób - członków organizacji pozarządowych, 

 Złote Jabłka Sądeckie – 40 osób - członków organizacji pozarządowych. 

 

 

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dała możliwość zlecania realizacji zadań 

publicznych organizacjom pozarządowym, które posiadają wiedzę, doświadczenie, wykwalifikowaną 

kadrę, co pozwoliło na profesjonalną realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Powiatu 

Nowosądeckiego. Dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje przyczyniło się do 

wykonania wielu wartościowych przedsięwzięć o charakterze powiatowym.  
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WSPARCIE POZAKONKURSOWE 

 

W ramach wsparcia pozakonkursowego (poza otwartym konkursem i grantami) Powiat 

Nowosądecki wspiera organizacje poprzez dofinansowanie ich zadań w ramach zadań statutowych 

wydziałów Starostwa Powiatowego w obszarach: 

 promocji i ochrony zdrowia, 

 bezpieczeństwa i ratownictwa na rzecz mieszkańców powiatu, 

 promocji organizacji (m.in. patronat, puchary, nagrody, materiały promocyjne powiatu), 

 kultury i sportu, 

 turystyki, 

 rozwoju organizacji pozarządowych. 

 

 

 

 

 

 

W poniższym zestawieniu znajdują się szczegóły dotyczące form współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w poszczególnych obszarach.  
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Tabela 5. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi w poszczególnych obszarach 

Obszar Realizacja Formy współpracy 

Łączna liczba 

organizacji 

korzystających 

z form pomocy 

oferowanej 

przez Urząd 

Łączna 

wysokość 

środków 

Bezpieczeństwo publiczne 

 

Powiatowe Centrum 

Zarządzania 

Kryzysowego 

 Objęcie patronatem przez władze powiatu projektów 

i inicjatyw m.in. o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, 

sportowym oraz społecznym, realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, w tym ufundowanie pucharów, nagród, 

przekazywanie materiałów promocyjnych dla organizacji 

 Inne formy wsparcia organizacji, w tym finansowe. 

56 176 400 zł 

Edukacja ekologiczna 

Wydział Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa 

 Liga Ochrony Przyrody konkurs „Mój Las”. 

1 1 000 zł 

Promocja i ochrony zdrowia 

 

Zespół Zdrowia i 

Spraw Obywatelskich 

 

 Pokrycie kosztów usługi gastronomicznej podczas konferencji 

pod hasłem: "Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci 

i młodzieży"  

1 700 zł 

Kultura fizyczna i sport 
Wydział Edukacji, 

Kultury i Sportu 

 Informowanie organizacji pozarządowych o planowanych 

kierunkach działalności, 

 Obejmowanie patronatem przez władze Powiatu projektów 

i inicjatyw m. in. o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, 

sportowym oraz społecznym, realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, w tym fundacja pucharów, nagród, 

przekazywanie materiałów promocyjnych dla organizacji. 

15 38 000 zł 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

Wydział Edukacji, 

Kultury i Sportu 

 Informowanie organizacji pozarządowych o planowanych 

kierunkach działalności, 

 Wspólne działania promocyjne, 

 Obejmowanie patronatem przez władze Powiatu projektów 

5 15 700 zł 



 

 

13 | S t r o n a  
 

i inicjatyw m. in. o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, 

sportowym oraz społecznym, realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, w tym fundacja pucharów, nagród, 

przekazywanie materiałów promocyjnych dla organizacji. 

Turystyka, promocja, 

budowanie marki sądeckiej 

Biuro Promocji 

i Wspierania 

Organizacji 

Pozarządowych 

 Funkcjonowanie wspólnych zespołów o charakterze doradczo-

konsultacyjnym, 

 Informowanie organizacji pozarządowych o planowanych 

kierunkach działalności. 

 Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, 

 Udostępnianie nieruchomości lub lokalu na preferencyjnych 

warunkach, 

 Wspólne działania promocyjne, 

 Obejmowanie patronatem przez władze Powiatu projektów 

i inicjatyw m. in. o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, 

sportowym oraz społecznym, realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, w tym fundacja pucharów, nagród, 

przekazywanie materiałów promocyjnych dla organizacji, 

 Inne formy wsparcia organizacji, w tym finansowe. 

105 6 378,20 zł 

Rozwój organizacji 

pozarządowych 

Biuro Promocji 

i Wspierania 

Organizacji 

Pozarządowych 

 Realizacja kontynuacji poradnictwa na rzecz organizacji 

pozarządowych, 

 Przeprowadzenie szkoleń dla organizacji, pozarządowych 

(współpraca pomiędzy NGO, środki finansowe na działalność 

NGO, promocja NGO, RODO), 

 Nagrody dla laureatów konkursu Wolontariusz Roku 

 (nagrody finansowe i statuetki). 

68 6 480 zł 
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EDUKACJA EKOLOGICZNA  

(Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa) 

 

 

 

Forma współpracy 

 

Opis 

Wysokość środków 

finansowych 

przeznaczonych 

 na ten cel 

Inne formy wsparcia organizacji, w tym 

finansowe  

Liga Ochrony 

Przyrody konkurs 

„Mój Las”  

1000 zł 

Łączna liczba organizacji korzystających z 

powyższych form pomocy oferowanej przez 

Urząd 

 

1 

Łączna wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację powyższych 

form pomocy oferowanej przez Urząd 

 

1000 zł 
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KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

(Wydział Edukacji, Kultury i Sportu) 

 

 

 

FORMA 

WSPÓŁPRACY 

 

OPIS 

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 

PRZEZNACZONYCH  

NA TEN CEL 

 

Współpraca  

z organizacjami 

pozarządowymi w 

ramach patronatu nad 

projektami i inicjatywami 

 m. in. o charakterze 

edukacyjnym, 

kulturalnym, sportowym 

oraz społecznym, 

realizowanych przez 

organizacje pozarządowe. 

 

W ramach współpracy 

przekazano m.in.   

drobne nagrody, puchary, 

czy  przekazane zostały  

materiały promocyjne 
 

1) Konkursu Muzyk, 

Instrumentalistów, Śpiewaków 

Ludowych i Drużbów 

Weselnych „DRUZBACKA”, 

2) Małopolski Festiwal  Orkiestr 

Dętych „Echo Trombity”. 

3) Przegląd Grup Kolędniczych 

„Sądeckie Kolędowanie” 

4) Ogólnopolskie Spotkania 

Dziecięcych i Młodzieżowych 

Grup Kolędniczych 

„Pastuszkowe Kolędowanie” 

5) Eliminacje powiatowe do 

„Ogólnopolskiego Konkursu 

Recytatorskiego” 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 700 zł 

 

 

 

 

 

 

Łączna liczba organizacji 

korzystających  

z powyższych form 

pomocy  

 

5 

Łączna wysokość 

środków przeznaczonych 

na realizację powyższych 

form współpracy 

 

15 700 zł 

 

 

 

Organizacje pozarządowe, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z uchwałą Nr 371/XXXIX/2006 z dnia 20 kwietnia 2006 

roku z późn. zm. Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustalania zasad udzielania dotacji celowych 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego, mogły się ubiegać o dofinansowanie 

przedmiotowych przedsięwzięć. Wysokość dofinansowania zadań w ramach konkursu ochrony 
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zabytków w 2019 roku wyniosła 72 000 zł z przeznaczeniem dla ośmiu obiektów (na zgłoszonych 

dziewięć) – programy realizowało siedem organizacji.  

 

 

 
Tabela.6 Wykaz przyznanych dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego 

L.p. 
 

Wnioskodawca Nazwa zadania Kwota dotacji 

1.  

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. 

Narodzenia NMP 

w Krużlowej Wyżnej 

Konserwacja ołtarza bocznego 

prawego z fragmentami ścian za 

ołtarzem 

8 000 zł 

2.  

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Św. Anny 

w Żegiestowie 

Remont dachu nad prezbiterium oraz 

rozbiórka kotła kościoła pw. 

Podwyższenia Krzyża w Zubrzyku -

Etap II 

7 000 zł 

3.  

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Św. Anny 

w Żegiestowie 

Remont dachu kościoła pw. Św. Anny 

i Św. Michała Archanioła w 

Żegiestowie - Etap II 

7 000 zł 

4.  

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Św. Marcina 

w Mogilnie 

Remont ścian i sufitu przedsionka 

Kościoła pw. Św. Marcina 
15 000 zł 

5.  

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi 

Panny w Wielogłowach 

Konserwacja rzeźby przedstawiającej 

Św. Michała Archanioła w ołtarzu 

bocznym lewym oraz obrazu z górnej 

bramki z ołtarza bocznego lewego 

5 000 zł 

6.  

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Św. Jana Chrzciciela 

w Łącku 

Konserwacja dwóch rzeźb 

wieńczących filary bramy Św. Michała 

Archanioła, Św. Józefa z Dzieciątkiem 

Jezus 

10 000 zł 

7.  

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Św. Bartłomieja 

w Zbyszycach 

Prace przy malowidłach na ścianach 

dekoracjo malarskiej we wnętrzu 

świątyni 

10 000 zł 

8.  

Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Imienia Maryi Panny 

w Ptaszkowej 

Konserwacja techniczno - estetyczna 

lewego ołtarza bocznego (dwie figury 

aniołów na konsolach, płaskorzeźba 

Serca Pana Jezusa, retabulum, stipes) 

10 000 zł 

             Łącznie: 72 000 zł 
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KULTURA FIZYCZNA I SPORT  

(Wydział Edukacji, Kultury i Sportu) 

Forma współpracy  Opis 

Wysokość środków 

finansowych 

przeznaczonych na 

ten cel 

Obejmowanie patronatem przez władze 

Powiatu Nowosądeckiego projektów i  

inicjatyw, m.in. o charakterze 

edukacyjnym, kulturalnym, sportowym 

oraz społecznym, realizowanych przez 

organizacje pozarządowe, w tym 

ufundowanie pucharów, nagród, a także 

przekazywanie materiałów promocyjnych 

dla organizacji  

20 imprez sportowych 

organizowanych na terenie 

Powiatu Nowosądeckiego  

 

 

Łączna liczba organizacji 

korzystających z powyższych form 

pomocy w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia  

 

15 

Łączna wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację 

powyższych form współpracy  

 

38 000 zł 

 

 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE  

ORAZ ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ 

( Wydział Administracyjny) 

W roku 2019 z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

mogła skorzystać każda osoba, która złożyła stosowne oświadczenie, mówiące o tym,  

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmowała: 

• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących   jej 

uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, 

• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 

• sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,  

z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym  

i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, 

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z 

urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy 

podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. 
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Pomoc prawna obejmowała sprawy z zakresu: 

 prawa pracy, 

 przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

 prawa cywilnego, 

 prawa karnego, 

 prawa administracyjnego, 

 prawa ubezpieczeń społecznych, 

 prawa rodzinnego, 

 prawa podatkowego. 

Pomoc nie obejmowała spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  

z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. Działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

i obywatelskiej oraz zadanie w zakresie edukacji prawnej finansowane są w całości  

z dotacji rządowej. 

Na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2019 roku funkcjonowało  łącznie 9 punktów,    nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Organizacjom pozarządowym 

powierzono prowadzenie 5 punktów. Ponadto każda z organizacji pozarządowych realizowała zadania 

z zakresu edukacji prawnej. Poniżej zestawiono lokalizację oraz terminy działania nieodpłatnych 

punktów pomocy prawnej na terenie Powiatu Nowosądeckiego 

 

 

 
Rys.1  Mapa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Nowosądeckim w 2019r. 

 

 

 

 

Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu 
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W 2019 roku w powiecie nowosądeckim  

z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało  

łącznie 1125 osób organizacje pozarządowe 

udzieliły 776 porad prawnych.  

 

 

 

Poniższy wykres przedstawia szczegółowe dane dotyczące ilości udzielonych porad z podziałem 

na lokalizację punktów. 

Wykres 3 i 4 - Ilość udzielonych porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej ze względu na lokalizację. 

 

 
Źródło: Opracowano przez Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu 
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OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 

(Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich) 

 

 Forma współpracy Opis 

Wysokość środków 

finansowych 

przeznaczonych na 

ten cel 

Współpraca w ramach przyznanego przez 

władze Powiatu patronatu nad projektami i 

inicjatywami m. in. o charakterze 

edukacyjnym, kulturalnym, sportowym oraz 

społecznym, realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, w tym ufundowanie pucharów, 

nagród, a także przekazywanie materiałów 

promocyjnych  

VI edycja seminarium  

„O zdrowiu Sądeczan” oraz 

przekazanie 15 kompletów 

materiałów promocyjnych 

Powiatu Nowosądeckiego 

dla wyróżnionych lekarzy 

 

Inne formy wsparcia organizacji,  

w tym finansowe  

Wsparcie finansowe 

organizacji konferencji pod 

hasłem: „Przeciwdziałanie 

uzależnieniom wśród dzieci 

i młodzieży” - pokrycie 

kosztów cateringu 

 

700,00 zł 

Łączna liczba organizacji korzystających z 

powyższych form pomocy w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia  

 

2 

Łączna wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację powyższych 

form współpracy  

 

700,00 zł 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  

(Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego)  

 

Formy współpracy 

 

Opis realizowanych zadań 

 

Współpraca w ramach 

przyznanego przez władze 

Powiatu patronatu 

honorowego nad 

projektami i inicjatywami 

m. in. o charakterze 

edukacyjnym, 

kulturalnym, sportowym 

oraz społecznym, 

 

 Współorganizacja obchodów Powiatowego Dnia Strażaka, które 

odbyły się 18 maja 2019 r., na placu Komendy Miejskiej PSP w 

Nowym Sączu przy ul. Witosa 69. – 5 000 zł 

 Współorganizacja V Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Brzeznej. W ramach 

przyznanej kwoty został zamówiony catering dla uczestników 

(ok. 500 osób) oraz zakup pucharów i medali dla zwycięzców. -  

5 000 zł 
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realizowanych przez 

organizacje pozarządowe, 

w tym ufundowanie 

pucharów, nagród, a także 

przekazywanie materiałów 

promocyjnych, a także inne 

formy wsparcia 

organizacji, w tym 

finansowe. 

 Zakup nagród rzeczowych (plecaki - 14 szt. i piłki siatkowe - 7 

szt.) oraz pucharów (6 szt.) dla zwycięzców Ogólnopolskiego 

Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Turnieju 

Motoryzacyjnego. – 1 500 zł 

 Zakup 12 szt. pucharów dla uczestników XX Gminnej Imprezy 

Integracyjno-Sportowo-Obronno-Rekreacyjnej "Żegnamy Lato - 

Witamy Jesień" pod Jaworzem w Ptaszkowej oraz Trójboju 

Sportowo - Rekreacyjnego Jednostek OSP Gminy Grybów, 

organizowanych przez Klub Ligi Obrony Kraju "SNAJPER" w 

dniu 31 sierpnia 2019r. – 500 zł 

 Zakup 12 szt. pucharów dla zwycięzców XXVII Zimowych 

Zawodów Strzeleckich organizowanych przez Klub Ligi Obrony 

Kraju "Snajper" w dniu 27.01.2019 r. na strzelnicy LOK w 

Nowym Sączu. – 500 zł 

 Zakup 3 szt. pucharów dla zwycięzców IX edycji turnieju 

strzeleckiego organizowanego przez Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Policji Region Nowy Sącz, który odbędzie się 16 

listopada na strzelnicy LOK w Nowym Sączu. – 400 zł 

 Zakup 9 szt. pucharów i 6 kompletów medali dla zwycięzców 

XXXII Jubileuszowych Sylwestrowych Zawodów Strzeleckich 

organizowanych przez Klub Ligi Obrony Kraju "Snajper" w dniu 

29.12.2019 r. na strzelnicy LOK w Nowym Sączu. – 500 zł 

Inne formy wsparcia 

organizacji,  

w tym finansowe, w tym: 

 

   

 

 

     Dotacje celowe 

 Dotacja celowa dla Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie do zakupu 

przyczepy do transportu skutera/quada marki STOPEXIM. – 

4 000 zł 

 Dotacja celowa dla Sądeckiego Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie do zakupu plecaka 

medycznego R1 23 l. – 2 000 zł 

 Dotacja celowa dla Fundacji Instytut Ratownictwa na Wodach 

Górskich i Powodziowych na dofinansowanie do zakupu kasków 

ratowniczych (4 szt), butli nurkowej oraz liny kanioningowej. –  

3 000 zł 

 Dotacja celowa dla Sądeckiego Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie do zakupu 

mobilnego zestawu ratowniczego składającego się ze 

specjalistycznego uprzywilejowanego samochodu ratowniczego z 

pełnym wyposażeniem ratowniczo - medycznym i nurkowym 

oraz skuterem motorowodnym z deską ratowniczą i przyczepą. – 

5 000 zł (dotacja została zwrócona z uwagi na niewłaściwe 

wydatkowanie) 

 

 

 

Realizacja  

zadania  

publicznego 

 

 dot. usuwania statków lub innych obiektów pływających oraz 

prowadzenie strzeżonego portu lub przystani na obszarze Jeziora 

Rożnowskiego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych. Wysokość opłat została 

ustalona przez Radę Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą nr 

337/XXXV/18. Środki finansowe zatwierdzone przez Radę 



 

 

22 | S t r o n a  
 

Powiatu Nowosądeckiego Uchwałą Budżetową na rok 2019. 

Zadanie realizowane przez Sądeckie WOPR. – 5 000 zł 

 OSP Jazowsko- Dofinansowanie do zakupu kombinezonu 

HORNET-1,  worka do łapania rojów z drążkiem 1,5m, rękawic 

ochronnych, zbijaka automatycznego, zestawu kominiarskiego, 

latarek ISKRA LED (8 szt.), urządzenia wielofunkcyjnego RES-

Q-RENCH, rękawic ochronnych do prac mechanicznych RMC-

IMPACT SEB (9 szt.) oraz myjki ciśnieniowej Ninja Extra 145 

 OSP Krużlowa Wyżna- Dofinansowanie do zakupu ubrań 

koszarowych 2 częściowych z napisem STRAŻ (3 szt.) oraz 

taśmy RE-Open Sling Work 20mm 120 cm 35kN (10 szt.) 

 OSP Żegiestów- Dofinansowanie do zakupu podkrzesywarki 

STIHL 

 OSP Czerniec- Dofinansowanie do zakupu ubrań koszarowych 3 

częściowych (12 szt.) 

 OSP Głębokie- Dofinansowanie do modernizacji samochodu 

pożarniczego: mostu  tylnego, zawieszenia tył/przód, układu 

kierowniczego 

 OSP Wierchomla Wielka- Dofinansowanie do zakupu 

łańcuchów @255 Taurus 16 mm(2 szt.), ubrań koszarowych 3 

częściowych (6 szt.) oraz zabezpieczenia antykorozyjnego 

pojazdu 

 OSP Grybów – Biała- Dofinansowanie do zakupu ubrań 

specjalnych RAPTOR NXT (2 szt.) oraz rękawic technicznych 

SEIZ MECHANIC 185 (2 szt.) 

 OSP Chodorowa- Zakup kompresora olejowego, latarek 

Mactronic M – FIRE 02 (2 szt.) oraz latarek ręcznych kątowych 

Mactronic M- FIRE AG (3 szt.) 

 OSP Gołkowice Górne- Dofinansowanie do zakupu hełmów 

Rosenbauer Titan (4 szt.) 

 OSP Olszana- Dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego 

Aeris z maską OptiPro i butlą stalową oraz sygnalizatorem 

temperatury i bezruchu MotionScout K-T z kluczem CNBOP 

 OSP Siedlce-Dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego 

nadciśnieniowego Fenzy Aeris typ 2 (z maską Opi pro, butlą 

stalową 6l/300 bar) oraz sygnalizatora temperatury i bezruchu 

Motion Scout K-T z kluczem CNBOP 

 OSP Kamianna- Dofinansowanie do zakupu pompy 

zanurzeniowej 1 – fazowej EVAK PS50-225, agregatu 

prądotwórczego FOGO F200is, rękawic specjalnych Basic Grip D 

CNBOP (7 par) 

 OSP Łabowa- Dofinansowanie do zakupu zestawu PSP R1 bez 

deski ortopedycznej i szyn Kramera z opatrunkami Water Jel z 

zestawem do tlenoterapii biernej 

 OSP Nowa Wieś- Dofinansowanie na zakup ubrania specjalnego 

Raptor NXT Gold oraz butów strażackich FHR model 006 PL 

 OSP Korzenna- Dofinansowanie na zakup ubrań specjalnych 

strażaka FHR 008 MAX (3 szt) 
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 OSP Ptaszkowa -Dofinansowanie na zakup ubrania specjalnego 

RAPTOR NXT, hełmu strażackiego Calisia Vulcan CV 102, 

butów specjalnych strażackich ART. 100-828, rękawic 

strażackich specjalnych FireMax 2 z CNBOP 

 OSP Czarny Potok -Dofinansowanie na zakup latarek 

diodowych do hełmu ISKRA LED ExATEX (4szt), uchwytów 

latarkowych (4szt), węży do motopomp fi 75/20 z łącznikami (3 

odc), węży do motopomp fi 52/20 z łącznikami ( 5 odc), czapek 

dżokejka do ubrania koszarowego z emblematem płomień (4szt) 

 OSP Binczarowa- Dofinansowanie na zakup motopompy 

pływającej NIAGARA 2 z wężem ssawnym fi 75/5000 ŁA(MS) 

 OSP Lipnica Wielka Dofinansowanie na zakup ubrań 

koszarowych dla młodzieży (23kpl), czapek MDP (15szt), butów 

taktycznych Grom (3pary) 

 OSP Stadła- Dofinansowanie na zakup ubrań koszarowych dla 

dzieci i młodzieży (13kpl) 

 OSP Moszczenica Wyżna- Dofinansowanie na zakup detektora 

napięcia HOT STICK 

 OSP Maszkowice-Dofinansowanie na zakup ubrania specjalnego 

RAPTOR NXT, hełmu strażackiego Calisia Vulcan CV, butów 

specjalnych strażackich FHR 006 PL, kominiarki strażackiej 

dwuwarstwowej KS 1 oraz rękawic strażackich specjalnych 

FireMax 2 z CNBOP 

 OSP Juraszowa- Dofinansowanie na zakup dwóch pilarek 

spalinowych SHINDAIWA (451S, 251 TS/25R) 

 OSP Stary Sącz -Dofinansowanie na zakup ubrania specjalnego 

RAPTOR NXT, butów strażackich FHR model 006 PL 

 OSP Łącko - Dofinansowanie na zakup średniego samochodu 

GBART 

 OSP Zabrzeż -Dofinansowanie na zakup ubrań koszarowych dla 

dzieci i młodzieży (6kpl), ubrań koszarowych dla młodzieży 

(12kpl), czapek MDP (12szt) 

 OSP Naszacowice- Dofinansowanie na zakup agregatu 

prądotwórczego FH 4001 HONDA GX 270 

 Grupa regionalna GOPR – Grupa Krynicka 

 Dofinansowanie na zakup przyczepy do transportu skutera / 

quada marki STOPEXIM 

 OSP Paszyn-Dofinansowanie na zakup prądownicy SCOTTY 

4075-50V z regulatorem dozowania, hełmów strażackich Calisia 

Vulcan CV 102 (2szt), tłumicy gumowej ze stylem teleskopowym 

(5szt) 

 OSP Cieniawa-Dofinansowanie na zakup kombinezonów 

ochronnych „HORNET” z napisem STRAŻ i kapturem 

chroniącym przed ukąszeniami szerszeni, pszczół i osp (2szt), 

rękawic ochronnych na szerszenie (2szt), worek do łapania rojów 

 OSP Krasne Potockie- Dofinansowanie na zakup pompy 

pływającej NIAGRA 2 CNBOP 
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 OSP Wojnarowa - Dofinansowanie na zakup kominiarek 

strażackich dwuwarstwowych KS 1 (10szt), rękawic specjalnych 

RGS-355 (11par), wkładów buta „STRAŻAK 01” (10par) 

 Sądeckie WOPR- Dofinansowanie na zakup plecaka 

medycznego R1 23 l 

 OSP Zagorzyn - Dofinansowanie na zakup prądownicy pianowej 

SCOTTY z nakładką do piany średniej 

 OSP Niskowa- Dofinansowanie na zakup węży pożarniczych 

tłocznych Synthetic Special 75 mm, storz B/75, dł.20 m (5szt), 

węży pożarniczych tłocznych Synthetic Special 52 mm, storz 

C/52, dł. 20 m (7szt) 

 Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych  

Dofinansowanie na zakup kasków ratowniczych (4szt), butli 

nurkowej oraz liny kanioningowej 

 OSP Klęczany- Dofinansowanie na zakup drabiny pożarniczej 

ZS 2100/3H (z hamulcem) trzyosobowej (CNBOP) 

 OSP Stróże -Dofinansowanie na zakup wentylatora 

oddymiającego – dmuchawy strażackiej MW 22 

 OSP Krużlowa Wyżna- Dofinansowanie na zakup myjki 

ciśnieniowej KARCHER HD 5/15 

 OSP Gródek - Dofinansowanie na zakup aparatu powietrznego 

Aeris Confort Typ 2 z maską OptiPro i butlą stalową 6l/300 bar z 

zaworem oraz sygnializatora temperatury i bezruchu MotinScout 

K-T z kluczem CNBOP 

 OSP Biała Niżna -Dofinansowanie na zakup aparatur 

powietrznego X-Pro z maską OptiPRo i butlą stalową 6l/300 bar 

oraz sygnalizatora temperatury i bezruchu MotionScout K-T z 

kluczem CNBOP 

 OSP Nawojowa-Dofinansowanie na zakup aparatu powietrznego 

X-Pro z maską OptiPro i butlą kompozytową oraz sygnalizatorem 

bezruchu SuperPass II 

 OSP Siołkowa -Dofinansowanie na zakup motopompy 

pływającej Niagara 2 

 OSP Muszyna-Folwark- Dofinansowanie na zakup 

kombinezonów suchych oddychających RACING CLASSIC 

DRYSUIT NEO NECK RED 5001832 (2szt) 

 OSP Gródek -Dofinansowanie na zakup motopompy szlamowej 

WT 30X ( w zestawie z osprzętem: 2 nasady 3”, wąż 5 m, 2x 

łącznik 3”) 

 OSP Berest -Dofinansowanie na zakup ubrań koszarowych 2 

częściowych (4szt), oraz czapek dżokejka do ubrania 

koszarowego z emblematem płomień (4szt) 

 OSP Muszyna-Folwark- Dofinansowanie na zakup pirometru 

graficznego FLIR TG165 

 OSP Przydonica -Dofinansowanie na zakup butów taktycznych 

specjalnych (6szt) oraz ubrań koszarowych 3 częściowych (6szt) 

 OSP Mochnaczka Wyżna -Dofinansowanie na zakup 

uniwersalnego narzędzia ratowniczego Halligan Bar 106 cm oraz 

butów strażackich specjalnych gumowych (1para) 
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 OSP Biała Niżna- Dofinansowanie na zakup radiotelefonów 

Hytera PD565 (2szt) oraz mikrofon głośników SM13M1 IP55 ze 

złączem jack 3,5 mm (2szt) 

 OSP Łącko- Dofinansowanie na zakup ubrań koszarowych – 3 

częściowych (11kpl) 

 OSP GRS Nowy Sącz- Dofinansowanie na zakup przyczepy 

lekkiej ciężarowej NIEWIADÓW służącej do przewozu klatek z 

psami poszukiwawczymi lub przewozu quada 

 OSP Zagorzyn- Dofinansowanie na zakup kamery termowizyjnej 

SEEK Reveal FirePro 

 OSP Mogilno- Dofinansowanie na zakup radiotelefonu 

nasobnego HYTERA 

 

Wysokość środków 

finansowych  

przeznaczonych na ten cel 

 

176 400 zł 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM SĄCZU 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu z organizacjami pozarządowymi  

w wymiarze finansowym i pozafinansowym  (w szczególności w związku z realizacją Ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych, Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 

warsztatów terapii zajęciowej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 

2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie zadań ustawowych wynikających 

z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych m. in. 

w następujących formach: 

 
Tab. Formy współpracy PCPR z organizacjami pozarządowymi  

Forma 

współpracy 
Opis 

Wysokość 

środków 

finansowych 

przeznaczonych 

na ten cel 

 

Funkcjonowanie 

wspólnych 

zespołów 

o charakterze 

doradczo-

konsultacyjnym 

 Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 

(inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji 

zawodowej i społecznej os. niepełnosprawnych oraz 

realizacji praw os. niepełnosprawnych, opiniowanie 

projektów powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, 

opiniowanie projektów uchwał i programów 
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przyjmowanych przez Radę w zakresie zadań powiatu). 

Powołana Zarządzeniem Nr 30/2019 Starosty 

Nowosądeckiego z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie 

powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych. Rada składa się z 5 członków, w tym 3 

przedstawicieli organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie 

„Dolina Dunajca” w Czarnym Potoku, Stowarzyszenie 

„Karpatia” w Grybowie, Stowarzyszenie „Nawojowska 

Grupa Wsparcia” w Nawojowej. 

 Zespół ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 

kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii 

zajęciowej oraz dofinansowanie kosztów wynikających 

ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu   

Powołany zarządzeniem Nr 13/04 z dnia 31 maja 

2004r., zmieniony zarządzeniem Nr 1/06 z dnia 2 

stycznia 2006r. oraz zarządzeniem Nr 5/06 Starosty 

Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2006r. Zespół składa 

się z 5 członków a wśród nich przedstawiciel 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz przedstawiciel 

Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci i 

Młodzieży Niewidomej i Niedowidzącej „Patrzeć 

Sercem”. 

 

Inne formy 

wsparcia 

organizacji, 

w tym finansowe  

 Dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych: 

w 2019 r. wpłynęły 44 wnioski (w tym 32 od podmiotów 

niepublicznych), zawarto 28 umów, w wydarzeniach 

uczestniczyły 1053 osoby. 

 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 

warsztatów terapii zajęciowej (4 WTZ-ty prowadzone 

są przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia 

i fundacje) na 6 istniejących w Powiecie 

Nowosądeckim). Są to: 

 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Ojca 

Pio w Stróżach – Warsztaty Terapii Zajęciowej w 

Stróżach, 

 Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych „PROMYK” w Gostwicy – Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Gostwicy,  

 Stowarzyszenie „Dolina Dunajca” w Łącku – Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku, 

 Stowarzyszenie „Karpatia” Grybów – Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Grybowie 

 

68 000 zł 

 

 

 

 

 

 

4 222 470 zł 

Łączna wysokość 

środków 

przeznaczonych 

na realizację 

form pomocy  

4 290 470 zł 
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W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi pracownicy PCPR udzielali  

również informacji na temat: 

 ofert pomocy organizacjom świadczonej przez powiat, 

 zasad dofinansowania powyższych zadań, 

 rekomendacji wystawianych stowarzyszeniom, 

 przekazywania informacji o działaniach ogólnokrajowych organizowanych na rzecz osób 

niepełnosprawnych, o programach ogłaszanych przez PFRON na rzecz osób 

niepełnosprawnych.  

 

 

 

Zestawienie dofinansowania  zadań z zakresu sportu, kultury i turystyki osób 

niepełnosprawnych w 2019 r. ze środków PFRON 

 
Tab.   Zestawienie dofinansowanych zadań z zakresu sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych w 2019 r. ze środków PFRON 

STOWARZYSZENIE IMPREZA KWOTA 

Polskie Stowarzyszenie 

Diabetyków oddział Powiatowy, 

ul. Pilotów 11, 33-300 Nowy 

Sącz 

„Pobyt integracyjno – 

rekreacyjny w Zakopanem” 
4 000 zł 

Stowarzyszenie „TĘCZA”,przy 

specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym, ul. 

Broniewskiego 1, 33-300 Nowy 

Sącz 

„Wycieczka do Warszawy” 4 000 zł 

Koło przyjaciół Dzieci Chorych 

na Cukrzycę przy OMTPD w 

Nowym Sączu, ul. Kunegundy 

16, 33-300 Nowy Sącz 

„Wycieczka Turystyczno – 

Rekreacyjna do Bukowina 

Tatrzańska - Zakopane” 

4 000 zł 

Stowarzyszenie Dolina Dunajca, 

Czarny Potok 159A, 33-390 

Łącko 

„Warsztaty kulinarne Zmysły 

smaków” 
2 050 zł 

„Sport moim przyjacielem” 
1 950 zł 

 

Stowarzyszenie Rodziców 

Przyjaciół Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych 

„PROMYK”,  Gostwica 27, 33-

386 Podegrodzie 

„Zabawa i Rehabilitacja w 

ramach obchodów 15-lecia WTZ 

w Gostwicy” 

1 500 zł 

„Andrzejki u Św. Mikołaja” 
2 500 zł 

 



 

 

28 | S t r o n a  
 

Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Oddział 

Okręgowy, ul. Żólkiewskiego 

23, 33-300 Nowy Sącz 

„Impreza rekreacyjno – 

turystyczna termy Chochołów” 
2 000 zł 

„Wycieczka Jędrzejów - 

Nagłowice” 
2 000 zł 

Zespół Szkół Specjalnych, 

ul. Magazynowa 6, 33-300 

Nowy Sącz 

„Dzień sportu który odbył się w 

dniu 29.05.2019 r.” 
1 062 zł 

„Wycieczka do skansenu 

Karpacka Troja” 
1 068 zł 

„Wycieczka do Grybowa – 

zamek Stara Baśń” 
1 170 zł 

„Warsztaty Guziczkowy świat” 280 zł 

„Warsztaty rekreacyjno – 

kulinarne w Moszczenicy” 
420 zł 

Polski Związek Niewidomych 

Okręg Małopolski Koło Nowy 

Sącz, ul. Narutowicza 9, 33-300 

Nowy Sącz 

„Spotkanie rekreacyjno – 

turystyczno – sportowe 

w Muszynie” 

 

4 000 zł 

Regionalne Stowarzyszenie 

Diabetyków, Podegrodzie 255, 

33-386 Podegrodzie 
„Wycieczka Spływ Dunajcem 

 

4 000 zł 

Fundacja Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym, 33-

331 Stróże 413 

„Letnia Zintegrowana 

Spartakiada Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Stróżach w 

dniu 08.06.2019r.” 

 

4 000 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i ich 

Opiekunów „Sposób na Życie”, 

ul. Piłsudskiego 119, 33-370 

Muszyna 

„Wycieczka do Inwałdu” 

 
2 570 zł 

„Wycieczka do Niedzicy” 
 

1 430 zł 

 

 

Fundacja Pomocy Osobom 

z Autyzmem MADA, 

Al. Wolności 19, 33-300 Nowy 

Sącz 

„Wycieczka do Jadownik 

Mokrych” 
1 035 zł 

„Zajęcia sportowe – jazda 

konna” 
1 980 zł 

„Zajęcia sportowe – wspinaczka 

ściankowa” 

 

600 zł 
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„Zajęcia na basenie – nauka 

i trening pływacki” 
385 zł 

Gmina Krynica – Zdrój, 

ul. Kraszewskiego 7, 33-380 

Krynica - Zdrój 
„Wycieczka nad Solinę” 4 000 zł 

Gmina Grybów, 

ul. Jakubowskiego 33, 

33-330 Grybów 

„Wycieczka krajoznawczo – 

turystyczna do Białki 

Tatrzańskiej w dniach od 25.06. 

do 26.06.2019 r.” 

4 000 zł 

Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Aktywnych 

Nauczycieli i Emerytów 

„BELFER”, Korzenna 342, 33-

322 Korzenna 

„Pobyt wypoczynkowo – 

turystyczny w Busku – Zdroju w 

dniach 01.08.2019 do 

10.08.2019 r.” 

4 000 zł 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych GNIAZDO,  

ul. Mickiewicza 33, 33-340 

Stary Sącz 

„Koncert wdzięczności” 4 000 zł 

Polski Związek Głuchych 

Oddział Małopolski KOŁO 

Nowy Sącz, ul. Długosza 31, 33-

300 Nowy Sącz 

„Impreza turystyczno – 

rekreacyjna do Ustronia 

Morskiego” 

4 000 zł 

 

Realizacja Programu „Wyrównywanie Różnic między Regionami III” w 2019 r. 

W 2019 r. w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III 

zrealizowano  wnioski z 2018 r. Dotyczące dofinansowania 6 projektów – 4 projekty w ramach 

obszaru B programu i 2 w ramach obszaru D programu. 

Projekty zrealizowane w 2019 r. to: 

 Gmina Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 – projekt: „Zakup autobusu do 

przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne na rehabilitację”. 

Dofinansowanie z PFRON – 208.362,00 zł.; środki własne – 89.298,00 zł.; Łączny 

koszt –  297.660,00 zł. 

 Gmina Krynica – Zdrój, 33-380 Krynica – Zdrój, ul. Kraszewskiego 7 – projekt „Zakup 

samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla 

Środowiskowego Domu Samopomocy”. Dofinansowanie z PFRON – 80.000,00 zł.; 

środki własne – 44.600,00 zł.; Łączny koszt –  124.600,00 zł. 

 Gmina Gródek n/Dunajcem, 33-318 Gródek n/Dunajcem 54,  projekt: „Likwidacja 

barier dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Rożnowie”. Dofinansowanie 

z PFRON – 14.503,50 zł.; środki własne – 14.503,50 zł.; Łączny koszt –  29.007,00 zł. 
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 Gmina Gródek n/Dunajcem, 33-318 Gródek n/Dunajcem 54,  projekt: „Likwidacja 

barier dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Podolu Górowej”. 

Dofinansowanie z PFRON – 4.059,00 zł.; środki własne – 4.059,00 zł.; Łączny koszt –  

8.118,00 zł. 

 Gmina Gródek n/Dunajcem, 33-318 Gródek n/Dunajcem 54,  projekt: „Likwidacja 

barier dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Jelnej”. Dofinansowanie z 

PFRON – 43.983,57 zł.; środki własne – 54.321,63 zł.; Łączny koszt –  98.305,20 zł. 

 Gmina Gródek n/Dunajcem, 33-318 Gródek n/Dunajcem 54,  projekt: „Likwidacja 

barier dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Przydonicy”. 

Dofinansowanie z PFRON – 53.519,10 zł.; środki własne – 61.956,90 zł. (w tym koszty 

niekwalifikowane 8.437,80); Łączny koszt –  107.038,20 zł. 

 

 

W 2019 r. złożono do PFRON wystąpienie dotyczące dofinansowania 3 projektów 

 – 1 w ramach obszaru B programu i 2 w ramach obszaru D programu.  

PFRON przyznał środki w wysokości 150.000,00 zł. na realizację 1 projektu w ramach obszaru B i 

80.000,00 zł na realizację 1 projektu w ramach obszaru D programu. 

 

Projekty zakwalifikowane w 2019 r. to: 

 Gmina Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 – projekt „Zakup samochodu 

osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Białej Niżnej” 

Wartość projektu – 129.782,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 

80.000,00 zł. 

 Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248 – projekt „Budowa windy w budynku 

Gminnego Przedszkola i Żłobka w Brzeznej”.  

Wartość projektu: 641.249,33 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON – 

150.000,00 zł. 

 

 Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu współpracuje  

z organizacjami pozarządowymi w związku z realizacją Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zlecanie zadań z zakresu pieczy zastępczej. 
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POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  

 

W roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego nie realizował żadnych działań 

podlegających ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Natomiast w związku z realizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego współpracował z organizacjami 

pozarządowymi  w formach określonych w poniższej tabeli: 

 

Współdziałanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego   

z organizacjami pozarządowymi w wymiarze finansowym i pozafinansowym. 

Tabela 6. Współdziałanie PUP dla Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi w wymiarze finansowym i pozafinansowym 

Nazwa zadania Organizacja pozarządowa Zakres 

Refundacja kosztów 

wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska 

pracy 

Fundacja Europa+   
1 stanowisko pracy, wartość 

udzielonej pomocy 20 000 zł 

Organizacja stażu 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze Oddział w Krynicy-Zdroju; 

 

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza 

staż dla 1 osoby 

 

 

staż dla 1 osoby 

Refundacja części 

kosztów zatrudnienia w 

ramach Prac 

Interwencyjnych (PI) 

Towarzystwo Przyjaciół Chorych 

„Sądeckie Hospicjum” 

refundacja dla 3 osób,  

wartość udzielonej pomocy –  

17 806,14 zł 

Trwała współpraca 

w zakresie refundacji 

świadczeń 

integracyjnych  

oraz składek na 

ubezpieczenie 

społeczne dla 

uczestników 

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania 

Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych 

STOPIL  

refundacja dla 6 osób, które 

rozpoczęły uczestnictwo w CIS; 

kontynuacja refundacji dla 4 

osób, które rozpoczęły zajęcia 

w roku poprzednim - refundacja 

świadczenia integracyjnego 

w wysokości 66 674,80 zł 

  Refundacja 

świadczenia 

integracyjnego oraz 

składki na 

ubezpieczenie w 

ramach Porozumienia 

zawartego przez  

Powiatowy Urząd Pracy 

dla Powiatu 

Nowosądeckiego 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

BRAMA BESKIDU, 

posiadające status Centrum Integracji 

Społecznej 

refundacja dla 24 osób 

wartość udzielonej pomocy –  

116 802,83 zł 
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III. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA  

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi umożliwia skuteczniejsze zaspakajanie 

potrzeb konkretnych grup społecznych, pozwala również na prawidłowe diagnozowanie problemów 

mieszkańców Sądecczyzny. W ramach współpracy pozafinansowej podjęto następujące działania: 

 

 konsultacja projektów uchwał Rady Powiatu Nowosądeckiego, 

 opiniowanie, wymiana doświadczeń i współdziałanie przedstawicieli organizacji oraz Powiatu 

w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, 

 organizacja i współudział w organizacji szkoleń, konferencji i innych spotkań z udziałem 

organizacji, 

 prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na stronie internetowej 

Powiatu Nowosądeckiego w zakładce Organizacje Pozarządowe, 

 nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Biura 

Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych (komputerów z dostępem do internetu, 

kserokopiarki, drukarki, skanera), pomieszczeń znajdujących się w zasobach Starostwa 

Powiatowego (sala konferencyjna i sala obrad), a także użyczanie projektora i ekranu, 

 prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych o organizacjach (w tym podział na tematyczne 

obszary działań, ze względu na gminę, ze względu na status organizacji, listy e-mail oraz www 

organizacji), 

 udostępnianie miejsca na serwerze urzędu poprzez zapewnianie możliwości utworzenia stron 

internetowych organizacji na stronie internetowej Urzędu, a także pomoc w ich aktualizacji, 

 funkcjonowanie wspólnych zespołów charakterze doradczo-konsultacyjnym: w ramach 

przedmiotowej formy współpracy miała miejsce wymiana informacji, doświadczeń, diagnoza, 

opiniowanie istotnych dla obu stron działań samorządu, wypracowywanie wspólnych 

rozwiązań w ważnych społecznie kwestiach na forum m.in.: Małopolskiej Organizacji 

Turystycznej, Rady Konsultacyjnej ds. Turystyki przy Prezydencie Miasta Nowego Sącza 

i Staroście Nowosądeckim, Sądeckiej Organizacji Turystycznej, Komisji Wspólnej Samorządu 

Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego 

Sącza, 

 udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w ich bieżącej działalności, 

 realizacja celów statutowych stowarzyszeń, do których należy Powiat Nowosądecki (powiat 

nowosądecki brał czynny udział jako członek w pracach na rzecz m.in. dwóch stowarzyszeń: 

Związku Powiatów Polskich oraz Stowarzyszeniu Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku), 

 gromadzenie i udostępnianie informacji dot. III sektora poprzez m.in. prowadzenie biblioteczki 

oraz realizacja e-mailingu do organizacji z informacjami, 

 udzielanie rekomendacji w ramach występowania przez organizacje pozarządowe do innych 

instytucji z wnioskami o dotacje, 

 obejmowanie patronatem przez władze powiatu projektów i inicjatyw m.in. o charakterze 

edukacyjnym, kulturalnym, sportowym oraz społecznym, realizowanych przez organizacje 

pozarządowe, w tym fundacja pucharów, nagród, przekazywanie materiałów promocyjnych dla 

organizacji, co składa się również na szeroko pojętą promocję organizacji i ich działań, 

 pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. 
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PORADNICTWO PRAWNE 

W oparciu o Porozumienie z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku członkowie organizacji 

pozarządowych mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawno-organizacyjnych. Przez cały 2019 rok 

systematycznie prowadzono bezpłatne porady dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu 

Nowosądeckiego. Eksperci współpracujący ze Stowarzyszeniem  pełnili dyżury w każdy piątek 

w godzinach od 9.00 do 11.00 w lokalu przy  ul. Jagiellońskiej 18, przy czym wsparcie doradcze było 

udzielane również w innych dniach i godzinach stosownie do potrzeb i możliwości czasowych osób, 

które z porady chciały skorzystać. Łącznie w okresie 1.01. – 31.12.2019 r. zrealizowane zostały 140,5 

godziny efektywnego wsparcia doradczego dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu 

Nowosądeckiego. 

 

W dziedzinie rozwoju organizacji pozarządowych wspierane były w szczególności zadania w zakresie: 
 

 organizacji i współorganizacji szkoleń w zakresie regulacji prawnych dotyczących działalności 

organizacji pozarządowych, 

 doradztwa i udzielania pomocy merytorycznej organizacjom w tym również w zakresie 

przygotowania projektów i pisania wniosków. 

PROWADZENIE NADZORU NAD STOWARZYSZENIAMI I FUNDACJAMI 

Starosta Nowosądecki sprawuje nadzór nad działalnością fundacji oraz stowarzyszeń z terenu 

Powiatu Nowosądeckiego w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami 

statutu lub regulaminu. Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami prowadzony jest przez Zespół 

Zdrowia i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Obejmuje on NGO 

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz stowarzyszenia zwykłe w ramach ewidencji 

prowadzonej przez Starostę. 

 

 Łącznie było to 369 stowarzyszeń, 92 fundacje i 27 stowarzyszeń zwykłych  

– 488 organizacji (bez klubów sportowych i UKS umieszczonych w odrębnym rejestrze). 

 
 

EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I STOWARZYSZEŃ  

KULTURY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Na terenie Powiatu Nowosądeckiego działa 177 uczniowskich klubów sportowych i klubów 

sportowych wpisanych do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starosty Nowosądeckiego oraz 64 

kluby sportowe rejestrowane przez Sąd Rejonowy w Krakowie. Ewidencja uczniowskich klubów 

sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzona 

jest przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. 

 

PROMOCJA INICJATYW SPOŁECZNYCH I WOLONTARIATU 

Władze Powiatu Nowosądeckiego przyznają wyróżnienia w zakresie wspierania  

i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu. Konkurs został ustanowiony m.in.  

w celu: 

 uhonorowania osób oraz organizacji pozarządowych, które były szczególnie aktywne 

w działaniach na rzecz innych, 

 promocji aktywnych postaw oraz oddolnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój 

Sądecczyzny, 

 podziękowania za podejmowane cenne działania. 
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Nagrody są przyznawane co roku w trzech kategoriach: Najlepsza Inicjatywa Roku, 

Wolontariusz Roku i Młody Wolontariusz Roku. Ponadto dla wyróżnienia szczególnych zasług 

w obszarze objętym Konkursem może zostać przyznana „Nagroda Specjalna” Starosty 

Nowosądeckiego.  

 

W roku 2019 laureatami Konkursu w następujących kategoriach zostali: 

 Wolontariusz Roku: Tytuł przyznano Wiesławowi Piotrowskiemu, zgłoszonemu przez Fundację 

„Będzie Dobrze”,  

 Młody Wolontariusz Roku: Młodymi Wolontariuszami Roku zostały: Aleksandra Łuczkiewicz 

– ze Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu 

i Ewelina Opyd ze Szkolnego Koła Wolontariatu w Liceum Ogólnokształcącym w Starym 

Sączu. 

 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

Rada jest organem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym, złożonym z przedstawicieli 

Rady Powiatu, Zarządu i organizacji.  

 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu bieżącej kadencji została 

powołana Uchwałą Nr 111/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 marca 2019 r.  w składzie: 

 

 przedstawiciele Rady Powiatu: 

1) Marta Adamczyk, 

2) Antoni Poręba, 

 

 przedstawiciele Zarządu Powiatu: 

1) Antoni Koszyk, 

2) Edward Ciągło. 

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

 

1) Anna Pych – przedstawicielka Fundacji „Będzie Dobrze”, 

2) Urszula Potoniec-Mędoń – przedstawicielka Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci 

i Osób Niepełnosprawnych „PROMYK”, 

3) Elżbieta Bobak – przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach, 

4) Adam Waśko – przedstawiciel Stowarzyszenia Brydża Sportowego „ALF”. 

 

W 2019 roku Rada zebrała się na posiedzeniu, które odbyło się 24 października 2019 r. Wybrano 

wówczas nowego przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Edwarda 

Ciągło oraz pozytywnie zaopiniowano Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami 

Pozarządowymi na rok 2020”. Przewodniczący PRDPP jest też członkiem kapituły w Konkursie 

Starosty Nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz 

wolontariatu. 
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ORGANIZACJA FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, jako najważniejsza i najszersza płaszczyzna spotkań 

samorządu powiatowego i III sektora, odbyło się 9 grudnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym 

w Nowym Sączu. W trakcie Forum przedstawiono rozstrzygnięcie konkursu Starosty Nowosądeckiego 

w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu i wręczono nagrody 

laureatom. Przeprowadzono też szkolenie z zakresu nowych wzorów ofert.  

 

WSPARCIE SENIORÓW 

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu realizując „Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego 

z Organizacjami Pozarządowymi”, m.in. zleca zadania publiczne w obszarach: 

 

 ochrony i promocji zdrowia, w szczególności zadania w zakresie: 

a) organizowania badań profilaktycznych,  

b) podniesienia świadomości zdrowotnej oraz upowszechniania wiedzy z zakresu zdrowego 

stylu życia i możliwości oddziaływania na własne zdrowie przez mieszkańców Powiatu 

Nowosądeckiego,  

c) organizowania różnych form wypoczynku dla mieszkańców powiatu, 

d) promocji i propagowania idei honorowego krwiodawstwa,  

e) realizacji programów edukacyjno-zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowia, 

poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych,  

f) organizacji warsztatów, szkoleń oraz imprez integracyjnych, 

g) upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów 

życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia sobie w 

sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,  

h) organizowania szkoleń w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

 

Wsparcie dla seniorów jest realizowane w sposób szczególny w konkursie Srebrne 

SĄDECKIE. Zadaniem tego konkursu jest wspieranie wydarzeń organizowanych dla Seniorów, z ich 

czynnym udziałem oraz promujących ich aktywizację, co pomaga pełniej realizować politykę senioralną 

na terenie Powiatu Nowosądeckiego. 

Seniorzy będący często członkami organizacji pozarządowych korzystają również z doradztwa 

merytorycznego: indywidualnych konsultacji prawnych i księgowych oraz wsparcia technicznego 

świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. 

Powiat Nowosądecki wspiera organizacyjnie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (SUTW) 

w organizacji Forum III Wieku organizowanym w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy- Zdroju, 

które stało się już międzynarodowym wydarzeniem, promującym osoby starsze i ich potencjał oraz 

dobre praktyki z udziałem organizacji pozarządowych i samorządów w zakresie edukacji i rozwoju 

aktywności obywatelskiej i społecznej osób starszych z kraju i zagranicy. Głównymi organizatorami 

Forum III Wieku są Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz 

Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.  

 



 

 

36 | S t r o n a  
 

Powiat Nowosądecki współpracuje z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku m.in. na mocy 

zawartego na 2019 r. porozumienia, zgodnie z którym Stowarzyszenie prowadzi takie działania jak: 

a) współpracę z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego w zakresie działań zmierzających do 

opracowania Sądeckiej Polityki Senioralnej, 

b) prowadzenie edukacji nieformalnej osób starszych w różnych dziedzinach nauk, 

a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury 

i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi 

i wszechświecie oraz nauki języków obcych i nabycia kompetencji w zakresie nowoczesnych 

technologii (komputer, Internet, poczta mailowa), 

c) aktywizację społeczną osób starszych poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach życia 

społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego, 

d) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej 

i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia, 

e) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi 

i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami 

starszymi i młodym pokoleniem, 

f) inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób 

niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych, 

g) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, 

zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu.  

 

 Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a SUTW w 2019 roku prawnicy 

współpracujący ze Stowarzyszeniem Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku udzielali bezpłatnych porad 

prawnych, konsultacji oraz informacji dotyczących formalno-prawnych aspektów działalności NGO z 

terenu Sądecczyzny, budżetu obywatelskiego, pozyskiwania środków finansowych na działalność 

statutową organizacji oraz dostosowania procedur do wymagań RODO. 

 

KONTROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

Celem kontroli jest ocena realizacji zadania publicznego, które zlecono do realizacji i na które udzielono 

dotacji ze środków publicznych, z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

1) stanu realizacji zadania, 

2) efektywności, przez którą należy rozumieć uzyskiwanie możliwie najlepszych efektów, 

3) rzetelności, przez którą należy rozumieć należyte i terminowe wykonanie zadania, 

4) prawidłowości wykorzystania środków publicznych, 

5) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy, 

6) jakości wykonania zadania, przez którą należy rozumieć zgodność z powszechnie obowiązującymi 

standardami. 

 

Kontrola swoim zakresem obejmuje: 

 wykonanie zadania zgodnie z umową, 

 prowadzenie dokumentacji merytorycznej i finansowej, pozwalającej na ocenę realizowanego 

zadania, 

 wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu powiatu, zgodnie z przeznaczeniem 

określonym w umowie. 
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Kontrola może być przeprowadzana w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu 

przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym organizacja pozarządowa 

realizowała zadanie publiczne. Kontrola może być prowadzona w siedzibie organizacji lub Starostwie 

Powiatowym w Nowym Sączu. 

 

Działalność kontrolna realizowana jest w formie: 

1) weryfikacji wszystkich sprawozdań z realizacji zadania publicznego dokonywanej przez wydziały 

merytoryczne, 

2) kontroli planowej zadań zleconych dokonywanej przez wydziały merytoryczne, 

3) kontroli doraźnej dokonywanej przez Zespół ds. Kontroli i Analiz. 

 

W związku z realizacją Uchwały Nr 68/2019 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia  29 stycznia 

2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom 

pozarządowym w roku 2019, oraz Uchwał zmieniających Zarządu Powiatu Nowosądeckiego  

nr 140/2019 z dnia 27 marca 2019, 255/2019 z dnia 17 lipca 2019 i 396/2019 z dnia 11 grudnia 2019 - 

ogółem wydziały merytoryczne w 2019 r. przeprowadziły 77 kontroli. Kontrolujący z sześciu 

wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu stwierdzili, iż wszystkie dotacje wykorzystane 

zostały zgodnie z przeznaczeniem i zostały prawidłowo rozliczone. 

 

IV. PODSUMOWANIE 

W roku 2019 współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na zasadach 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, pomocniczości i jawności. Program współpracy 

pozwala na kontynuację współdziałania z najbardziej aktywnymi, kompetentnymi i sprawnymi 

organizacyjnie podmiotami, z którymi Powiat Nowosądecki współdziała od wielu lat i realizuje 

wspólnie zadania w różnych sferach życia społecznego. Program Współpracy poprzez przewidziane 

w nim formy współdziałania umocnił relacje z trzecim sektorem, tworząc warunki dla rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami 

pozarządowymi za rok 2019” jest dokumentem podsumowującym rok współpracy samorządu 

z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

 

Dokument ten został przygotowany przez Biuro Promocji i Wspierania Organizacji 

Pozarządowych na podstawie m.in. informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Starostwa 

Powiatowego oraz jednostki powiatowe: 

 

 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, 

 Wydział Administracyjny, 

 Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich, 

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, 

 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego 


